
 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

FAKULTETI I VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT
                DEPARTAMENTI I VEPRIMTARISË FIZIKE, 
                              REKREATIVE DHE TURIZMIT

                                 PROGRAMI I STUDIMIT
                                         BACHELOR
FUSHAT E VEPRIMTARISË FIZIKE, SHËNDETIT DHE REKREACIONIT

Studime të organizuara në 3 vite akademike 
        (6 semestra) me 180 ECTS në:
-Fushën e Veprimtarisë Fizike dhe Shëndetit
-Fushën e Rekreacionit dhe Turizmit Sportiv

Programi i studimit Bachelor “Shkencat e Veprimtarisë Fizike dhe 
Rekreacionit” është hapur në vitin akademik 2010–2011, si progr-
am studimi i ofruar në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekre-
acionit, që u krijua me VKM Nr. 123, datë 17.02. 2010. Ky program 
studimi synon përgatitjen e specialistëve me njohuri të përgjiths-
hme në fushën e aktivitetit �zik dhe rekreacionit, duke mundësu-
ar një karrierë të mëtejshme akademike ose profesionale në një 
nga specializimet e kësaj fushe studimi. Ky program studimi krah-
as formimit speci�k në fushën e aktivitetit �zik dhe rekreacionit, 
ofron edhe formim të përgjith shëm metodologjik e kulturor të st-
udentëve, për të formuar kështu krahas specialistit të aktivitetit �-
zik e rekreacionit edhe qytetarin. Kështu, studentët marrin një for-
mim bazë në lidhje me aspekte akademike e metodologjike, por 
edhe elemente të kulturës së përgjithshme (përmes lëndëve si �l-
ozo�, sociologji, ekonomi, gjuhë e huaj, etj).  Programi është ndër-
tuar në mënyrë të tillë që të japë jo vetëm njohuri teorike, por edhe 
aftësi praktike. Në mënyrë më speci�ke, studentët, në varësi me pr-
eferencat dhe synimet e karrierës së tyre, kanë mundësi të vazhdo-
jnë të pro�lizohen në studime të ciklit të dytë, dhe të zgjedhin mid-
is programeve Master i Shkencave dhe Masterave 
Profesionalë të ofruar nga fakulteti, ashtu siç mund të zgjedhin të 
ndjekin studimet në institucione të tjera IAL, brenda dhe jashtë ven-
dit që ofrojnë programe të ngjashme studimi.

Për përgatitjen e specialistëve me formim bazë, të aftë në organizimin 
  dhe drejtimin e:
-Procesit të veprimtarisë �zike dhe rekreacionit në të gjitha kategoritë 
  e moshave
-Procesit të turizmit sportiv në qendra pushimi, resorte apo agjenci 
  turistike
-Procesit të veprimtarive të sportit për të gjithë, të sportit në dobi të 
  shëndetit
-Procesit bazë të trajnimit personal me subjekte të moshave dhe 
  aftësive të ndryshme �zike e funksionale në palestra �tnesi, Spa, 
  mjedise të specializuara spitalore, etj.

  Me mundësi punësimi në:
-Qendrat e �tnesit, ato rekreative dhe të rehabilitimit
-Resortet dhe agjencitë turistike si animatorë dhe guida turistike të 
aventurës dhe të specialiteteve të veçanta (sportive)
  
Të kombinuara së bashku këto dimensione e pajisin studentin në 
Bachelor me njohuri të përgjithshme dhe disa aftësi bazë në lidhje me
 punën apo specializmin e mëvonshëm si specialist në aktivitet �zik 
dhe rekreacion.  
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